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ปี 61 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพฒันาพื้นที่
ตามแนวพระราชด าริได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จในการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

ระดับ 5

ปี 62 - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ระดับความส าเร็จในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

ระดับ 5

ปี 63 - ร้อยละของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 63 - ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการ
ขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ระดับ 5

ปี 64 - ร้อยละของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ปี 64 - ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการ
ขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ระดับ 5

ปี 65 - ร้อยละของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ปี 65 - ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการ
ขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ระดับ 5

ปี 61 - จ านวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝัง
ส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

9,120 คน

ปี 62 - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีและความปรองดอง

9,125 คน

ปี 62 - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีจิตส านึกรักสามัคคีและเกิดความปรองดองมากขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

๒. โครงการ
ปลูกฝังจิตส านึก
รักสามัคคีและ
ส่งเสริม
ความปรองดอง
ของคนในชาติ

สป.
(สนผ.) -
กมน.

35.0000    35.0000   

1  -68.2500   72.0500    

35.0000   35.0000   35.0000    175.0000 2 1 1

กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

2561 2562 2563 2564 2565

๑.๑ 
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ด้านความ
มั่นคง

1. โครงการ
ขับเคล่ือน
การพฒันาพื้นที่
ตามแนว
พระราชด าริ
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

สป.
(สนผ.) -
กปพ.

330.6820 2 166.2319    60.3190   63.8311   

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

การบูรณาการและแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

แผน
12

แผน
มั่นคง

๓๕

๕ ๖1

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
26



กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 63 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังส านึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า
9,150 คน

ปี 64 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังส านึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า
9,200 คน

ปี 65 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังส านึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ไม่น้อยกว่า
9,250 คน

ปี 61 - ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา
ยาเสพติดลดลง

ร้อยละ 20

ปี 62 - ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ปี 63 - การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ป้องกันยาเสพติด

878 อ าเภอ

ปี 64 - การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ป้องกันยาเสพติด

878 อ าเภอ

ปี 65 - การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ป้องกันยาเสพติด

878 อ าเภอ

ปี ๖๓ - ระดับความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนงาน
ด้านต่างประเทศ

ระดับ 5

ปี ๖๔ - ระดับความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนงาน
ด้านต่างประเทศ

ระดับ 5

ปี ๖๕ - ระดับความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนงาน
ด้านต่างประเทศ

ระดับ 5

ปี ๖๓ - จ านวนจังหวัดที่ได้ก าหนดและปรับปรุง
พื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

22 จังหวัด 
และกรุงเทพ
มหานคร

ปี ๖๔ - การจัดท าโปรแกรมคอมพวิเตอร์และ
แอพลิเคชั่นเพื่อใช้ตรวจสอบพื้นที่เขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเล

๑ ระบบ

ปี ๖๕ - จ านวนจังหวัดที่ได้ปรับปรุงพื้นที่
เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
ใหม้ีความละเอียดย่ิงขึ้น

22 จังหวัด
และกรุงเทพ
มหานคร

๑. โครงการ
ขับเคล่ือน
การพฒันา
ศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร
ในระดับพื้นที่

สป.
(สนผ.) -
กกพ.

      1.0000               -                 -                 -                  -         1.0000 3 ปี 61 - จ านวนหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกรที่มี
ส่วนร่วมในการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ในพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด

10,000 
หน่วยงาน/
กลุ่มเกษตรกร

2 3 5 ๓ ๑

 -5. โครงการ
ก าหนดเขตพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัด
ทางทะเล

 -

1  -๒ - 15.5595   20.0000   25.0000    60.5595    1

๑

1

๒

สป.
(สนผ.) -
กมน.

25.9704   21.6420   ๒  -78.7768    31.1644    สป.
(ตท.)

4. โครงการ
ขับเคล่ือน
ความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ

 -

๓. โครงการ
สนับสนุน
การป้องกัน 
ปราบปราม
และบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย

สป.
(สนผ.) -
กกพ.

1  -27.9352   51.3000   51.3000   51.3000    210.4692 328.6340    

๑.๒
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ด้าน
เศรษฐกิจ

๕ ๑๐

๑๐ ๑๖

5 13
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 61 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 62 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 63 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 64 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

ปี 65 - จ านวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
มีความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน

10 แหง่

รวม 136.6159  128.7542 192.8326 206.0204 220.0144 884.2375 

3    27.7500      5.5000     5.5000     5.5000      5.5000      5.7500๒. โครงการ
สนับสนุน
การขับเคล่ือน
การด าเนินงาน
เขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษ

สป.
(สบจ.)

2 ๙ 5

๑.๒
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ด้าน
เศรษฐกิจ ๙  -
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ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนพฒันาพื้นที่

ร้อยละ 100

ปี 63 - ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

ระดับ 5

ปี 64 - ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

ระดับ 5

ปี 65 - ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

ระดับ 5

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

   28.0000                -   

 143.5000                -   ๒. โครงการ
พฒันาสังคม
และยกระดับ
ความเป็นอยู่
ของประชาชน

สป.
(สบจ.)

๙

๔. โครงการ
พฒันาสังคม 
ส่ิงแวดล้อม
และยกระดับ
ความเป็นอยู่
ของประชาชน

สป.
(สบจ.)

   80.5000                -                 -   ๑๕

               -         28.0000 3 4 ๑๕ ๙

๒                - 14.7374 ๘๐.๒๓๗๕ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๔.๒๐๐๐     141.1749

๑๕ ๙3 4              -                 -                  -       143.5000

4

              -                  -         80.5000 3 4

              -                 -   

๑๕

กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

25652564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

2563

๒.๑
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
บูรณาการ
และ
ประสาน
แผนพฒันา
ในระดับ
พื้นที่ของ
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

1. โครงการ
สนับสนุน
การขับเคล่ือน
การพฒันา
ในระดับพื้นที่

สป.
(สบจ.)

๓. โครงการ
พฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ภาคเหนือ

สป.
(สบจ.)

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

๖  -

๙  -

๙  -

๙  -

25622561

2

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

256525642563

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง25622561

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 61 - ระดับความส าเร็จของการประสาน
แผนพฒันาในระดับพื้นที่

ระดับ 5

ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.05

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

302.0000 334.0000 365.4200 401.9620 1,403.3820 2 6 20 2๒.๒ 
สนับสนุน
การแก้ไข
ปัญหา
ในระดับ
พื้นที่

การสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วน
ของประชาชน
ในระดับพื้นที/่
นโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล

สป.
(สบจ.)

-                

๑๕ 9               -                 -                 -                  -         23.5000 3   23.5000 4๗. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส 
และคนยากจน

สป.
(สบจ.)

๖. โครงการ
ยกระดับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

สป.
(สบจ.)

สป.
(สบจ.)

๕. โครงการ
เมืองน่าอยู่
ทุกกลุ่มคน

3   95.0000 4 ๑๕ 9

๑๕ 9   42.5000                -                 -                 -   3               -         42.5000 4

               -                 -                 -                  -         95.0000 ๙  -

๙  -

๙  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
30



กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2561 2562 2563 2564 2565 รวม

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

256525642563

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง25622561

ปี 65 - ร้อยละความส าเร็จของจังหวัด
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน/และด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์
และทันเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80

รวม 413.0000 316.7374 414.2375 387.4200 426.1620 1,957.5569 

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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ปี 61 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม

60,000
เร่ือง

ปี 62 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม

60,000
เร่ือง

ปี 62 - จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ที่ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
รับและติดตามเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน

ร้อยละ 30

ปี 62 - ประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 5

ปี 63 - ร้อยละเร่ืองร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์ด ารงธรรม

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละเร่ืองร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์ด ารงธรรม

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละเร่ืองร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์ด ารงธรรม

ร้อยละ 80

ปี 61 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

38,710 คน

ปี 61 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 62 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

38,710 คน

ปี 62 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 63 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

39,000 คน

ปี 63 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 64 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

40,000 คน

ปี 64 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

2    132.9740        711.4723 2 6 20

21 11653.4427        256.3598 3สป.
(ศปท.
มท.)

๓.๑
พฒันางาน
ของศูนย์
ด ารงธรรม
เชิงรุกและ
เป็นระบบ

การสนับสนุน
และอ านวยการ
ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

สป.
(สตร.สป.)

 -
ศดธ.มท.

     105.8926     117.8854      233.8349     120.8854

๓.๒ 
ขับเคล่ือน
และ
ต่อต้าน
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ

โครงการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
และความโปร่งใส
ของกระทรวงมหาดไทย

กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

๖  -

๖ ๑๑49.9280       49.7036       ๕๑.๐๔๒๘ 52.2427

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 65 - จ านวนบุคลากรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

41,000 คน

ปี 65 - จ านวนจังหวัดมีการท ากิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

76 จังหวัด

ปี 61 - ร้อยละความส าเร็จในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ปี 61 - ระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุ
ตามเป้าหมาย

ระดับ 5

ปี 61 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 61 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ประชาชนมีความพงึพอใจ
ในการบริการของหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จในการ
บริหารภาครัฐที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 80

ปี 62 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 62 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 63 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 
(ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 63 - ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ปี 63 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

๓.๓ 
พฒันา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
โดยยึด
หลัก
ธรรมา
ภิบาล

๑. ผลผลิตส่วนราชการ
มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
    ๑.๑ กิจกรรม : 
เสริมสร้าง 
การบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ (สนผ.)
    ๑.๒ กิจกรรม : 
สนับสนุน
การบริหารงานพื้นที่
แบบบูรณาการ (สบจ.)
    ๑.๓ กิจกรรม : 
บริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
ระบบงานและจัดการ
ความรู้ (สดร. / กจ. / 
กพร.)
    ๑.๔ กิจกรรม : 
อ านวยความเป็นธรรม
และสร้างเสริม
ราชการใสสะอาด
(สตร. / ตภ.มท. / 
ตภ.สป.)
    ๑.๕ กิจกรรม : 
อ านวยการ
และประสานงาน
รัฐมนตรี (สร.มท.)
    ๑.๖ กิจกรรม : 
ประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ (สน.)
    ๑.๗ กิจกรรม : 
การพจิารณา
ร่างกฎหมาย
และข้อหารือ
ทางข้อกฎหมาย
(สกม.)

220615,926.3525    1,552.0606 1,422.7222 สป. ๖  -1,083.3435  929.1582    939.0681     

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 63 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
(ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 64 - ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ปี 64 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 64 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละของหน่วยงานขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
(ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 65 - ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

ปี 65 - จ านวนคร้ังในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

150 คร้ัง

ปี 65 - ร้อยละจ านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80

ปี 62 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 75

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

๒. การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : 
การพฒันาระบบ
การบริหารราชการ
กระทรวงมหาดไทย

สป.
(กพร.)

    ๑.๘ กิจกรรม : 
พฒันาประสิทธิภาพ
และประสานงาน
การข่าวกรองและ
พฒันาการข่าว
ภาคประชาชน 
(ศปข.มท.)
    ๑.๙ กิจกรรม :
อ านวยการและ
ประสานนโยบาย
กิจการต่างประเทศ 
กิจการชายแดน 
และผู้อพยพ (ตท.สป.)
    ๑.๑๐ กิจกรรม : 
อ านวยการและ
ประสานงาน
ภาครัฐ (กก.)
    ๑.๑๑ กิจกรรม : 
สนับสนุน
การบริหารราชการ
ทั่วไป (กค. / กสป.)
    ๑.๑๒ กิจกรรม : 
สนับสนุนการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการส่ือสาร (ศสส.)

-                    22062         31.5000         9.0000         9.0000       12.50001.0000         ๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละความส าเร็จในการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 65 - ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ 80

ปี 61 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ 87

ปี 62 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 63 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 64 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 65 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 62 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

60,000 คน

ปี 63 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ปี 64 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ปี 65 - จ านวนประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่

๘0,000 คน

ปี ๖๓ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

๒๕ จังหวัด

ปี ๖๔ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

๓๒ จังหวัด

๕. การจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

สป.
(สนผ.) -
กสม.

๓. การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : งบด าเนินงาน 
งบรายจ่ายอื่น และ
งบลงทุน ครุภัณฑ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 
การก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ส่ิงก่อสร้าง
ของทางราชการ

สป.
(กค.)

๔. การสนับสนุน
การขับเคล่ือน
งานนโยบาย
สู่การปฏิบัติในพื้นที่

สป.
(สนผ.) -
กกพ.

6 20 216.2750 22.0240          57.5640-                    6.3650         

 2,150.5638     9,837.2658 2 6 20 2

๖๒

2

 -๒๐

1,735.6019  1,966.1350   2,013.6149  1,971.3502 ๖  -

 - 25.0000 32.0000 19.0000          76.0000

12.9000

 -

๖  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี ๖๕ - จังหวัดมีการจัดท าแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่บท
ศูนย์ราชการจังหวัด

๑๙ จังหวัด

ปี 63 - ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแหง่ใหม่

ร้อยละ 20

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแหง่ใหม่

ร้อยละ 40 
(สะสม)

ปี 64 - ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแหง่ใหม่

ร้อยละ 40 
(สะสม)

ปี ๖๓ - ร้อยละของการติดต้ัง
ระบบส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
ของโครงการ

ปี 63 - ร้อยละของประชาชนที่มีต่อการ
รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล
โดยผ่านช่องทางหอกระจายข่าว
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

ปี ๖๔ - ร้อยละของการติดต้ัง
ระบบส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
ของโครงการ

ปี 6๔ - ร้อยละของประชาชนที่มีต่อการ
รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล
โดยผ่านช่องทางหอกระจายข่าว
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

ปี ๖๕ - ร้อยละของการติดต้ัง
ระบบส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ 
ของโครงการ

ปี 6๕ - ร้อยละของประชาชนที่มีต่อการ
รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล
โดยผ่านช่องทางหอกระจายข่าว
ของกระทรวงมหาดไทย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ปี 61 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ 87

ปี 62 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 63 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

1,179.6978 1,081.3897 1,462.7089  387.1541    42.9000       สป.
(ศสส.)

๖. โครงการก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย
แหง่ใหม่

๓.๔ 
พฒันา
และ
ปรับปรุง
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร
เพื่อสร้าง
การรับรู้
ใหก้ับ
ประชาชน

๑. โครงการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย
(ผูกพนั ๔ ปี 
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๖ วงเงิน 
๘,๗๐๑,๗๙๙,๖๑๐ 
บาท โดยปี ๒๕๖๔ -
๒๔๖๖ ต้ังงบประมาณ
ปีละ 
๒,๔๘๖,๒๒๘,๔๖๐
บาท)

สป.
(ศสส.)

 1,494.2342  1,494.2098     3,735.5550 ๒ ๖ ๒๐  - -

2, ๘๖ ๒๐

747.1110 -

๒,๔๘๖.๒๒๘๕  2,486.2285 ๖,๒๑๕.๕๗๑๒ ๑ -  - ๑,๒๔๓.๑๑๔๒

๒. การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองเสียง
ประจ าหอ้งประชุม

2    4,153.8505

สป.
(สนผ.) -
กสม.

2206 ๖  -

๖  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี 64 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 65 - ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ร้อยละ ๑๐๐

ปี 61 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

922 คน

ปี 62 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

704 คน

ปี 62 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 90

ปี 63 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

710 คน

ปี 63 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ปี 64 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

725 คน

ปี 64 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ปี 65 - จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม

735 คน

ปี 65 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ปี ๖๑ - จ านวนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการเสริมสร้างมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

1,600 คน

ปี ๖๒ - จ านวนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑,๖๐๐ คน

ปี ๖๓ - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕,๔๐๐ แหง่

๓.๖ 
พฒันา
และ
ส่งเสริม
การบริหาร
งานบุคคล
ส่วน
ท้องถิ่น

การพฒันาและส่งเสริม
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

สป.
(สกถ.)

6 20 2

๖ ๒๐ ๒

25.8106       26.3313       31.2373       33.9034      36.9856      154.2682       2

๑172.2977       54.4000      53.2000      46.4807       9.1085         9.1085         

๓.๕
พฒันา
บุคลากร
ใหม้ี
ความรู้
ทักษะ
และ
สมรรถนะ
ที่
เหมาะสม
กับ
ยุทธศาสตร์

การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ : จัดฝึกอบรม

สป.
(สดร.)

ระบบปรับอากาศ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และครุภัณฑ์เทคโนโลยี
และการส่ือสาร 
และงบรายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา

๖  -

๖  -

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ปี ๖๓ - ร้อยละของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพงึพอใจต่อการเสริมสร้าง
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 8๐

ปี ๖๔ - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,000 แหง่

ปี ๖๔ - ร้อยละของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพงึพอใจต่อการเสริมสร้าง
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 8๐

ปี ๖๕ - จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,852 แหง่

ปี ๖๕ - ร้อยละของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพงึพอใจต่อการเสริมสร้าง
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 8๐

รวม 2,908.3097  3,492.8411 6,962.8882  8,773.4312 9,190.5867 31,328.0568  

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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กลยุทธ์
แผนงาน/

โครงการ/ผลผลิต
หน่วย
งาน

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ (ล้านบาท)
ประเภท

ของ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป2562 2563 2564 2565 รวม2563 2564

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ

2561 2565 25612562

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผน
12

แผน
มั่นคง

ค าอธิบาย
แทนประเภทของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนด้วยตัวเลข ดังนี้

• ประเภทของงบประมาณ • ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
1 งบพื้นฐาน 1 ด้านความมั่นคง
2 งบยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 งบบูรณาการ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 งบกลาง 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5 งบอื่น ๆ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน • แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
1 ความมั่นคง 9  เขตเศรษฐกิจพเิศษ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 1 ด้านการเมือง 7 ด้านสาธารณสุข
2 การต่างประเทศ 1๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม ๑๘ การเติบโตอย่างย่ังยืน 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 8 ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การเกษตร 1๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๑๙ การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 3 ด้านกฎหมาย 9 ด้านสังคม
4 อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 1๒ การพฒันาการเรียนรู้ 2๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 10 ด้านพลังงาน
5 การท่องเท่ียว 1๓ การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ดี 2๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ด้านเศรษฐกิจ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1๔ ศักยภาพการกีฬา 2๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       และประพฤติมิชอบ
7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ๑๕ พลังทางสังคม 2๓ การวิจัยและพฒันานวัตกรรม
8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 ยุทธศาสตร์ • นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน
1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ - 12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างย่ังยืน 13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล
5 การเสริมสร้างความม่ันคงแหง่ชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน 4 การพฒันาระบบการเตรียมความพร้อมแหง่ชาติ 14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 5 การพฒันาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า
10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

ร่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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